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โรงพยาบาลวัดเพลง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

บทคัดย่อ
ความเป็นมา: เมื่อ วันที่ 17 สิงหาคม 2558 งานระบาดวิทยาของของโรงพยาบาลวัดเพลงได้รั บแจ้งข้อมูลจากงานผู้ป่วยนอกของ
โรงพยาบาลว่าพบผู้ป่วยโรคไข้เดงกี 2 ราย มาจากหมู่บ้านเดียวกัน งานระบาดวิทยา โรงพยาบาลวัดเพลงร่วมกับทีมสอบสวนโรค
เคลื่อนที่เร็วโรงพยาบาลส่งเสริมตําบลบ้านปากสระ ดําเนินการสอบสวนโรคและควบคุมโรคระหว่างวันที่ 18–26 สิงหาคม 2558 เพื่อ
ยืนยันการวินิจฉัยและยืนยันการระบาด เพื่อหาขอบเขตการระบาดและการกระจายของโรค และเพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดใน
พื้นที่ต่อไป
วิธีการศึกษา: ศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา โดยการสัมภาษณ์ผู้ป่วยและทบทวนเวชระเบียนของผู้ป่วย ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในหมู่บ้าน
โดยใช้นิยามที่กําหนดขึ้น ศึกษาสภาพแวดล้อมในบ้านผู้ป่วยและใกล้เคียงและในหมู่บ้าน และโรงเรียน รวมทั้งสํารวจลูกน้ําในหมู่บ้าน
เก็บตัวอย่างเลือดส่งตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ
ผลการศึกษา: พบผู้ป่วยตามนิยามรวม 11 ราย ในหมู่ที่ 6 ตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรีโดยเป็นไข้เดงกี 9 ราย และ
ไข้เลือดออกเดงกี 2 ราย โดยผู้ป่วย 2 รายนี้ ไม่ได้เป็นผู้ป่วยรายแรกของหมู่บ้าน เมื่อศึกษาข้อมูลย้อนกลับไปสองสัปดาห์พบว่ามีผู้ป่วย
อีก 3 ราย และติดตามไปอีกสองสัปดาห์พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก 6 ราย โดยพบอาการทางคลินิกที่พบบ่อย ได้แก่ ไข้สูง รองมา คือ ปวดเมื่อยตัว
เป็นเพศหญิง 9 ราย ชาย 2 ราย อัตราส่วนหญิงต่อชาย 4.5 : 1 มีอายุระหว่าง 4 ปีถึง 62 ปี มีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 28.7 ปี อาชีพส่วนใหญ่
ได้แก่ นักเรียน 5 ราย (ร้อยละ 45.5) พบผู้ป่วยเริ่มป่วยตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม 2558 และเริ่มระบาดอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยรายสุดท้าย
วันที่ 26 สิงหาคม 2558 สิ่งแวดล้อมพบว่าค่าดัชนีลูกน้ํายุงลายค่าดัชนีมีค่าสูงโดยเฉพาะค่า HI ผลการตรวจเลือดของผู้ป่วย 3 ราย ให้
ผลบวกต่อ Dengue NS1 Antigen 1 ราย Dengue IgM 1 ราย และ Dengue IgG 1 ราย โดยวิธี Immunochromatography
สรุปและอภิปรายผล: พบการระบาดของไข้เดงกีและไข้เลือดออกเดงกีในหมู่ 6 ตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลงเนื่องจากได้รับข้อมูลราย
แรกและสองล่าช้า ทําให้มีปัญหาการควบคุมโรคจึงเกิดการระบาดอย่างต่อเนื่องในละแวกชุมชนของหมู่บ้าน ดังนั้นจึงควรกระตุ้นให้
รายงานผู้ป่วยโดยใช้กลไกการรายงานเหตุการณ์โดยชาวบ้านหรืออาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ประสานงานกับ
องค์กรปกครองท้องถิ่นในการควบคุมโรคทําให้โรคสงบลงได้
คําสําคัญ: ไข้เลือดออกเดงกี, ไข้เดงกี, การระบาด, ราชบุรี
**************************************************************************************************************************
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ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 งานระบาดโรงพยาบาลวัดเพลง
ได้รับแจ้งข้อมูลจากงานผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลว่าพบผู้ปว่ ยโรค
ไข้เดงกี 2 ราย ซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่ อ นที่ เ ร็ ว ของงานระบาดโรงพยาบาลวั ด เพลงร่ ว มกั บ
โรงพยาบาลส่งเสริมตําบลบ้านปากสระ ลงสอบสวนและควบคุม
โรคในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 18–29 สิงหาคม 2558

ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไป
หมู่ที่ 6 ตําบลจอมประทัด อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี มี
พื้ น ที่ เ ป็ น ร่ อ งสวนและนา ตั้ ง อยู่ ท างตอนกลางค่ อ นไปทางทิ ศ
ตะวันตกของตําบลและติดต่อกับพื้นที่อําเภอปากท่อ การคมนาคม
สะดวกด้วยถนนที่เชื่อมต่อในหมู่บ้าน มีประชากรทั้งหมด 319 คน
แบ่ ง เป็ น เพศชาย 162 คน หญิ ง 157 คน มี บ้ า นจํ า นวน 108
หลังคาเรือน มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 8 คน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกและการระบาด
ของโรค
2. เพื่อศึกษาลักษณะของการเกิดโรค การกระจายของโรค
3. เพื่อหาแนวทางและมาตรการป้องกันและควบคุมโรค

1. ผลการศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา
พบผู้ ป่ ว ยตามนิ ย ามในหมู่ บ้ า นรวมทั้ ง สิ้ น 11 ราย พบ
ผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลและได้รับรายงาน 2 ราย แต่
ผู้ป่วยสองรายนี้ไม่ได้เป็นรายแรกของหมู่บ้าน เมื่อค้นหาผู้ป่วยที่มี
อาการย้อนไปสองสัปดาห์พบว่ามีผู้ป่วยเข้าได้กับนิยามไปรักษาที่
โรงพยาบาลรัฐ เอกชนในจังหวัด และโรงพยาบาลรัฐต่างจังหวัด
รวม 3 ราย และพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก 6 ราย ในสองสัปดาห์ถัดมา
อาการและอาการแสดงของผู้ ป่ ว ยโรคไข้ เลื อ ดออกพบมากที่ สุ ด
ได้แก่ ไข้สูง รองลงมา คือ ปวดเมื่อยตัว คลื่นไส้ ปวดศีรษะ ผื่นแดง
ตามตัว อาเจี ย นและปวดท้ อ ง ตามลํ า ดั บ (รูป ที่ 1) ผู้ ป่ วยที่ พ บ
ทั้งหมดแบ่งเป็นผู้ป่วยเข้าข่ายไข้เลือดออกเดงกี 2 ราย และเข้าข่าย
ไข้เดงกี 9 ราย
ลักษณะกระจายของโรคตามบุคคลจากผู้ป่วยที่เข้านิยาม
11 ราย เป็นเพศหญิง 9 ราย และเพศชาย 2 ราย อัตราส่วนหญิง
ต่อชาย 4.5 : 1 มีอายุตั้งแต่ 4-62 ปี ค่าเฉลี่ยอายุเท่ากับ 28.7 ปี
อาชีพประกอบด้วย นักเรียน 5 ราย (ร้อยละ 45.5) ค้าขาย 2 ราย
(ร้ อ ยละ 18.2) เกษตรกร 2 ราย (ร้ อ ยละ 18.2) รั บ จ้ า ง 1 ราย
(ร้อยละ 9.1) ข้าราชการ 1 ราย (ร้อยละ 9.1) และประเภทผู้ป่วย
รับรักษาแบ่งเป็นผู้ป่วยนอก 5 ราย (ร้อยละ 45.5) ผู้ป่วยใน 6 ราย
(ร้อยละ 54.5)
ลักษณะกระจายของโรคตามเวลาพบผู้ป่วยเริ่มป่วยตั้งแต่
ปลายเดือนกรกฎาคม มารับการรักษาต้นเดือนสิงหาคม และเริ่ม
ป่วยอย่างต่อเนื่อง รายสุดท้ายป่วยวันที่ 26 สิงหาคม 2558 โดย
ผู้ป่วยที่ดีรับรายงานเริ่มป่วยวันที่ 13 สิงหาคม 2558 (รูปที่ 2)
ลักษณะกระจายของโรคตามสถานที่พบว่าผู้ป่วยมีรายแรก
จนถึงรายสุดท้ายมีแนวเส้นทางการป่วยของบ้านไปทางทิศตะวันตก
ของชุมชน โดยมีเส้นถนนเชื่อมต่อในละแวกชุมชนที่เกิดโรค

วิธีการศึกษา
1. การศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา
เพื่อหาขอบเขตการระบาดของโรคและการกระจายของโรค
ตามลักษณะบุคคล เวลา สถานที่ โดยใช้ข้อมูลปัจจุบันและข้อมูล
การเกิดโรคที่ผ่านมาโดยมีการดําเนินการดังนี้
1.1. ตรวจสอบข้อมูลจากเวชระเบียนที่เข้ารับการรักษาที่
โรงพยาบาล
1.2. สอบสวนโรคตามแบบสอบสวนโรค สํานักระบาดวิทยา
1.3. ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมจากผู้ป่วยที่พบในโรงพยาบาล
โดยการไปหาข้อมูลการป่วยในชุมชนซึ่งไปรักษาที่อื่นและไม่พบใน
รายงานของโรงพยาบาลโดยใช้นิยามเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคไข้เดงกี
และไข้เลือดออก ตามนิยามโรคติดเชื้อประเทศไทย พ.ศ. 2546 ของ
สํานั กระบาดวิท ยา (1) สื บค้ นผู้ ป่วยทุ กรายและผู้ ป่วยที่ ได้ รับ การ
วินิจฉัยว่าเป็น Viral infection และมีอาการไข้และเม็ดเลือดขาว
ต่ํ า กว่ า 5,000 เซลล์ ต่ อ ลู ก บาศก์ มิ ล ลิ เ มตร ระหว่ า งวั น ที่ 1-29
สิงหาคม 2558 ในชุมชนของหมู่ 6 ของตําบลจอมประทัด
2. การศึกษาสภาพแวดล้อม
สํ า รวจสภาพแวดล้ อ ม สุ ข าภิ บ าล ค่ า ดั ช นี ลู ก น้ํ า ยุ ง ลาย
บ้านผู้ป่วย บ้านใกล้เคียง ในหมู่บ้าน โรงเรียนเพื่อประเมินความ
เสี่ยงต่อชุมชน
3. การศึกษาทางห้องปฏิบัติการ
การตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ โดยเก็บตัวอย่างเลือด
ส่งตรวจหาการติ ดเชื้ อไวรัส เดงกี แอนติ เจน และภูมิคุ้ มกั น IgM
และ IgG โดยวิธี immunochromatography assay

2. ผลการศึกษาสภาพแวดล้อม
ผลการตรวจดัชนีลูกน้ํายุงลายในหมู่บ้านที่ผ่านมา ค่า HI
(House Index) และ ค่า CI (container Index)
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 เดือน พ.ค. 2558 พบค่า HI = 3.70, ค่า CI = 0.34
 เดือน มิ.ย. 2558 พบค่า HI = 1.85, ค่า CI = 0.17
 เดือน ก.ค. 2558 พบค่า HI = 3.70, ค่า CI = 0.34
ผลสํารวจบ้านผู้ป่วยจํานวน 2 ราย ครั้งแรก
 รายแรกพบค่า CI = 3.70
 รายสองพบค่า CI = 9.09
 ครั้งสองและสาม ค่า CI = 0
ผลสํารวจละแวกบ้านรัศมี100เมตร
 ครั้งที่ 1 พบค่า HI = 50, ค่า CI = 7.75
 ครั้งที่ 2 พบค่า HI = 20, ค่า CI = 3.35
 ครั้งที่ 3 พบค่า HI = 10, ค่า CI = 1.66
ผลสํารวจ CI ในโรงเรียน
 โรงเรียนมัธยมในอําเภอได้ค่า CI = 0
 โรงเรียนประถมในอําเภอได้ค่า CI = 0
พบว่าค่าดัชนีลูกน้ํายุงลายค่าดัชนีลูกน้ํา 3 เดือนก่อนการ
ระบาดมี ค่ า ค่ อ นข้ า งน้ อ ย แต่ เ มื่ อ มี ก ารระบาดพบว่ า ยั ง มี ค่ า สู ง
โดยเฉพาะHI ถึงแม้ลงควบคุมโรคหลายครั้ง และโรงเรียนได้ค่า CI
= 0 ทั้งหมด
ภาชนะที่พบลูกน้ํายุงลายเป็นภาชนะที่อยู่นอกบ้านทั้งหมดซึ่ง
เป็นวัสดุวางทิ้งภายนอก หรือขยะที่ไม่ได้ใช้และฝนตกมากก่อนช่วง
ระบาดของโรคในชุมชุนแห่งนี้
3. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ได้ เจาะเลื อดตรวจ Dengue Immunochromatography
Assay ผู้ป่วยหลังหลังวันเริ่มป่วย 4, 5, 9 วัน และผลการตรวจ 3
ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาล จากผู้ป่วยทั้งหมด 11 ราย โดย
ให้ ผลบวกต่ อ Dengue NS1 Antigen 1 ราย Dengue IgM 1 ราย
และ Dengue IgG 1 ราย โดยวิธี Immunochromatography
อภิปรายผล
พบผู้ ป่ ว ยตามนิ ย ามรวม 11 ราย ในหมู่ ที่ 6 ตํ า บลจอม
ประทัด อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี โดยเป็นไข้เดงกี 9 ราย และ
ไข้เลือดออกเดงกี 2 ราย จากการสอบสวนโรคครั้งนี้ พบว่าในหมู่ที่
6 ตํ า บลจอมประทั ด อํ า เภอวั ด เพลง เคยมี ก ารระบาดของโรค
ไข้ เ ลื อ ดออกในหมู่ บ้ า นนี้ เ มื่ อ สองปี ก่ อ น และการระบาดโรค
ไข้เลือดออกครั้งนี้พบอยู่ในรัศมี 100 เมตรและผู้ป่วยเริ่มทยอยป่วย
โดยผู้ ป่ ว ยรายแรกห่ า งมี วั น เริ่ ม ป่ ว ยจากรายที่ ร ายงานจาก
โรงพยาบาลวัดเพลงถึงสองสัปดาห์ โดยผู้ป่วยได้ส่งต่อไปรักษาที่
โรงพยาบาลศูนย์ของจังหวัดจากโรคอื่นที่ไม่ใช่โรคไข้เลือดออก ทํา
ให้ ค วบคุ ม โรคช้ า ส่ ว นผู้ ป่ ว ยรายที่ ส องไปรั ก ษาที่ โ รงพยาบาล
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เอกชนในจังหวัดจึงทําให้มีผลในการควบคุมโรคล่าช้าเช่นกัน และ
ทํ า ให้ มี ก ารระบาดอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในละแวกชุ ม ชนของหมู่ บ้ า น
ดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่มาทราบว่ามีผู้ป่วยเกิดขึ้นเป็นรายที่สามและ
สี่แล้ว ทําให้มีการระบาดอีกในสองสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยส่วน
ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปทําให้วินิจฉัยโรคได้ล่าช้าเช่นกัน
เนื่ อ งจากไม่ นึ ก ถึ ง โรคไข้ เ ลื อ ดออก และในช่ ว งระบาดก็ มีฝ นตก
ค่อนข้างมากในพื้นที่พร้อมค่าดัชนีลูกน้ํายุงลายเพิ่มมากขึ้นทําให้
ส่ ง เสริ ม การเกิ ด โรคในชุ ม ชนได้ เ ป็ น อย่ า งดี ทางเจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุ ข ได้ ป ระสานงานกั บ องค์ ก ารปกครองท้ อ งถิ่ น ในการ
ควบคุมโรคทําให้โรคสงบลงได้
ข้อจํากัดในการสอบสวน
ข้ อ มู ล ของผู้ ป่ ว ยไข้ เ ลื อ ดออกในพื้ น ที่ ไ ปรั ก ษาคลิ นิ ก
สถานพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาลของรัฐต่างจังหวัด จนหาย
ป่วยไม่ทราบข้อมูลการป่วย
ข้อเสนอแนะ
1. มี ก ารสื่ อ สารข้ อ มู ล การป่ ว ยในละแวกหลั ง คาเรื อ นที่
กําหนดโดยอาสาสมัครที่รับผิดชอบ
2. ต้อ งแจ้ ง ข้อ มู ล ให้ เร็ ว เพื่ อการควบคุ มเร็ ว ตั้ง แต่เ ริ่ ม มี
ผู้ป่วยรายแรกในชุมชน
3. พบว่ามีภาชนะที่เป็นแหล่งมาก ควรมีมาตรการเพื่อลด
แหล่ ง เพาะพั น ธ์ ที่ เ อื้ อ ต่ อ การแพร่ ร ะบาดของโรค อาจให้ มี ก าร
ประกวดเพื่อให้บ้านเรือนเป็นระเบียบ สะอาด สวยงาม โดยใช้งบ
ของท้องถิ่นเป็นต้น
4. องค์การปกครองท้องถิ่นสนับสนุนในเรื่องทรายและการ
พ่นรณรงค์ โดยข้อมูลพบว่าปีงบประมาณปัจจุบันยังมีการสนับสนุน
ค่อนข้างน้อย
5. รณรงค์ปรับทัศนคติชาวบ้านเรื่องพฤติกรรมกําจัดและ
ทํ า ลายแหล่ ง เพาะพั น ธุ์ เ น้ น ต้ อ งกระทํ า ด้ ว ยตั ว เองก่ อ น โดยใช้
บทเรียนที่ผ่านมาเป็นตัวอย่าง
การดําเนินงานควบคุมและป้องกันโรค
1. ประชาสั ม พั น ธ์ แ จ้ ง ข่ า วการเกิ ด โรคไข้ เ ลื อ ดออกใน
หมู่บ้านรับทราบข้อมูล
2. ประสานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการฉีดพ่นสารเคมี
กําจัดยุงตัวแก่ในรัศมี 100 เมตร ในวันที่ 0, 3, 7 และพ่นทั้งหมู่บ้าน
3. ขอความร่วมมือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุน
สารเคมีกําจัดลูกน้ํายุงลายเพิ่มมากขึ้นอย่างพอเพียง
4. ขอความร่วมมือสํานักงานสาธารณสุขอําเภอสนับสนุน
เครื่องฉีดพ่นละอองฝอยติดรถพื้นในหมู่บ้าน
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2. สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค. รายงานโรคในระบบเฝ้า
ระวังโรค DHF Total [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 กันยายน
2558]. เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก : http://www.boe.moph.go.th/boe
db/surdata/506wk/y58/d262766_3458.pdf
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4. กลุ่ ม งานควบคุ ม โรคและภั ย สุ ข ภาพ สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข
จั ง หวั ด ราชบุ รี . รายงานสถานการณ์ โ รคไข้ เ ลื อ ดออกจั ง หวั ด
ราชบุ รี ประจํ า เดื อ นสิ ง หาคม: สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
ราชบุรี; 2558.
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An investigation of dengue outbreak in a village number 6, Jompratad sub district,
Watphleng district, Ratchaburi province, 18-26 August 2015
Authors: Chawanon Imarb, Wattanachai Parigumsil
Watphleng Hospital, Ratchaburi Provincial Health Office
Background: On 17 August 2015, the epidemiology unit of Watphleng Hospital received the notification of cluster
dengue fever from outpatient department. They lived in the same village. The surveillance rapid response team
conducted outbreak investigation in the village during 18-26 August 2015. The objectives aimed to confirmed
diagnosis and outbreak, to describe the epidemiological characteristics, to identify the disease burden and to
implement control and prevention measure.
Methods: The descriptive epidemiological study was carried out. Active case finding was done by passive search
in the hospital and active search in the community with case definition. Environmental survey in case
households and the community was done and mosquito larva survey also done in the affected commune.
Dengue antigen and antibody confirmation was done by immunochromatography assay.
Results: Totally eleven cases were met case definition of dengue. Nine cases were dengue fever and two cases
were dengue hemorrhagic fever. There were three cases occurred in two weeks of index cases detection. And
the outbreak was ongoing for two weeks with six cases detected. The most common clinical presentation was
high grade fever followed by myalgia. The most common gender was female and the female to male ratio was
4.5 : 1. The case’s ages were 4 to 62 years old with the average of 28.7 years old. Most of them were student
(45.5%). The cases were detected from the end of July to early August 2015. High HI index was also observed
(50%) on 18 August 2015. There were three cases with laboratory confirmation. First case was positive Dengue
NS1, second case was positive both Dengue IgM with IgG and last one was positive only Dengue IgG by
immunochromatography assay.
Discussions: The delay detection of first case in the village was a crucial factor for wide spreading of outbreak
in the village. Improvement of early detection was done by event base notification. The success of outbreak
control was well cooperation between health sector and local administration.
Keywords: dengue, outbreak, Ratchaburi
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